ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน
ปรัชญา

1

คณะครุศาสตร์ มุ่งผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษาในท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์ ใฝ่รู้ สู้งานมีจิตวิญญาณความ
เป็นครู เป็นผู้นาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ เป็นสถาบันการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิชาการสากลมา
ประยุกต์ใช้ มีการพัฒนาสาขาวิชาให้เป็นแกนนา เพื่อผลิตครูที่ดี
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา
สนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการแก่สังคม
บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ปณิธาน
คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเผยแพร่โดย
มุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการทางานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น องค์การ ชุมชน และต่างประเทศ ผลิตและพัฒนา
วิชาชีพครู พัฒนาและนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการแก่สังคม และปฏิรูประบบการ
บริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2553-2556 ของคณะครุศาสตร์ได้
กาหนดแนวทางพัฒนาการศึกษาไว้ 5 ด้าน คือ 1)ผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2)ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั ทาง
การศึกษา 3)สนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 4)บริการวิชาการแก่
สังคม 5)บริหารจัดการให้มคี ณ
ุ ภาพ ซึ่งคณะได้เริ่มดาเนินการเพื่อ
ตอบสนองกรอบแนวทางดังกล่าว โดยเน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครู
ยุคใหม่ให้เป็น “ครูดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพครู”
สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
คณะยังได้ดาเนินการพัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
และเป็นแหล่งบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก สาหรับด้านการ
บริหารจัดการ
คณะครุศาสตร์ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นความ
โปร่งใสและให้คณาจารย์ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
ภารกิจของคณะ
คณะครุศาสตร์
ยินดีต้อนรับผู้สนใจทุกท่านที่มีความ
ประพฤติดี มีใจรักในความเป็นครู เข้าสู่กระบวนการผลิตครูของเรา
เพื่อจะได้ครูยุคใหม่ที่มีคณ
ุ ภาพ ดังปรัชญาของคณะที่วา่
“มุ่งผลิตและพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิน่ ให้มี
วิสัยทัศน์ ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผูน้ าใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น ”

(ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์)
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
คณบดี

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
รองคณบดี
รองคณบดี

อ.บุญส่ง วงค์คา
รองคณบดี

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
หัวหน้าสานักงาน

คณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะ

คณะกรรมการประจาคณะ

สานักงานคณบดี

ฝ่ายวิชาการและ
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู

*************
1. งานบริหารทัว่ ไป
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานพิมพ์
- งานเลขานุการ
- งานประชุม
- งานประสานการขอใบประกอบ
วิชาชีพ

************
1. งานหลักสูตร
- งานพัฒนาหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตร
- การประเมินหลักสูตร
- งานการวิเคราะห์มาตรฐาน
หลักสูตรตามเกณฑ์คุรุสภา

2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศ
- งานสารสนเทศประกันคุณภาพ

2. งานการเรียนการสอน
- งานแนะแนว
- งานการรับนักศึกษา
- งานจัดแผนการเรียน
- งานการจัดผู้สอน
- งานตารางสอน

3. งานอาคารสถานทีแ่ ละ
สิง่ อานวยความสะดวก
- งานอาคาร
- งานสถานที่
- งานห้องเรียน
- ห้องปฏิบัติการและสิ่งอานวย
ความสะดวก

3. งานฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ครู
- งานปฐมนิเทศ
- การสัมมนาระหว่างฝึก ฯ
- งานปัจฉิมนิเทศ
- งานสัมมนาอาจารย์พเี่ ลี้ยง
- งานนิเทศ
4. งานวิจยั และพัฒนา
- แผนพัฒนางานวิจัย
- แผนพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
************
1. งานแผนงานและงบประมาณ
- งานพัสดุ
- งานการเงิน
- แผนงบประมาณแผ่นดิน
- รายได้
- แผนบริหารความเสี่ยง
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
2. งานปฏิบตั ติ ามคารับรอง
และประกันคุณภาพ
- รายงานคารับรองปฏิบัติ
ราชการ (ก.พ.ร.)
- รายงานประจาปี
- รายงานการประกันคุณภาพ
(SAR)
3. งานบริการวิชาการแก่
สังคม
- แผนบริการวิชาการ
- งานห้องสมุดคณะและ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
- ศูนย์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
************
1. งานกิจการนักศึกษา
- งานปฐมนิเทศ
- งานปัจฉิมนิเทศ
- งานสโมสรนักศึกษา
- งานชมรม
- งานออกค่ายอาสา
- งานอาจารย์ที่ปรึกษา
- งานปกครองและวินัย
นักศึกษา
- งานแนะแนวสารสนเทศ
- งานทุนการศึกษา
2. งานพัฒนานักศึกษา
- งานพัฒนาคุณลักษณะ
และบุคลิกภาพนักศึกษา
3. งานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
- แผนพัฒนางานศิลปะและ
วัฒนธรรม

บทบาทหน้าที่กรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์

1. กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนพัฒนาคณะระยะสั้น / ระยะยาว
2. พิจารณาแผนงานโครงการและการจัดทาคาของบประมาณประจาปี
3. วางแผนพัฒนางานวิชาการ และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ
5. พิจารณาจัดสรรอัตรากาลังบุคลากรและสรรหาอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้อาจารย์และบุคลากรของคณะ
7. จัดทาระเบียบ ข้อตกลง การปฏิบตั ิงานของอาจารย์และบุคลากรของคณะ
8. กากับ ติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาและระดับคณะ
9. กาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
10. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
11. ให้ความรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากรในคณะ
12. ตรวจติดตามคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ
13. ประสานงาน กากับ ติดตามการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะและระดับสาขาวิชา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

(27 สิงหาคม 2553)
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บทบาทหน้าที่

4

องค์ประกอบ : คณบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชา หัวหน้าสานักงานคณบดี เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ

23

กรรมการบริหารคณะ

คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์

5

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
( ประธานสาขาวิชา )

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร์

ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร

สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
การศึกษา

ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
( ประธานสาขาวิชา )

ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์

ผศ.ดร.สาราญ กาจัดภัย

ผศ.สุมาลี สมพงษ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
( ประธานสาขาวิชา )

ผศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้

ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์

รศ.พชร มีกลาง

ผศ.รักทรัพย์ แสนสาแดง

ผศ.วันเพ็ญ จันทร์เจริญ

อ.สุดประไทย บุพศิริ

อ.สถิตย์ ภาคมฤค

อ.วาทินี อุดมกัน

อ.วิรัทธิ์ ฤทธิธรรม

ดร.พจมาน ชานาญกิจ

ดร.สุจิตรา แบบประเสริฐ

อ.สรินดา พงษ์คุลีการ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อ.บุญส่ง วงค์คา
( ประธานสาขาวิชา )

ผศ.สุวรรณ หันไชยุงวา

คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์

อ.สุชาดา บุบผา

อ.สุพัตรา ปสังคโท

สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น
( ประธานสาขาวิชา )

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ

อ.ภัทรดร จั้นวันดี

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
( ประธานสาขา )

ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์

ดร.อุษา ปราบหงษ์

อ.พรเทพ เสถียรนพเก้า

สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
( ประธานสาขาวิชา )

อ.อริญชย์ พรหมเทพ

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง

อ.นพรักษ์ แกสมาน

บุคลากร ประจาคณะครุศาสตร์

นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี

นายกฤษณะ กีวิไลย์

นายบุญเกื้อ ครุธคา

นางสุรางค์รัตน์ ภูลวรรณ

นายเทียนชัย อินธนู

นายบุญผัน ศรีโยธา

นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์ นางสาวจีรวรรณ วรกาล นางสาวพรพิมล ภูลายยาว

นายสนิท ศิริสานต์

นางสาวนิภาพร เขจรโมทย์

นางสาวทัศนีย์ คาปาน

F a c u l t y of E d u c a t i o n

ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
( ประธานสาขาวิชา )
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สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

รายนามกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (1 พฤษภาคม 2553–ปัจจุบัน)
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ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งบริหาร

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
อ.บุญส่ง วงค์คา
อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
อ.สุดประไทย บุพศิริ
ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
อ.บุญส่ง วงค์คา
ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น
ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง

คณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าสานักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

หลักสูตรการจัดการศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะครุศาสตร์ รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 9 หลักสูตร ดังนี้
สภามหาวิทยาลัย
ชื่อหลักสูตร
สกอ.รับทราบ
อนุมัติ

กพ.รับรอง

1) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

23 ก.ค. 2546

19 ม.ค. 2552

23 ก.ค. 2546

2) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

23 ก.ค. 2546

19 ม.ค. 2552

23 ก.ค. 2546

3) หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

23 ก.ค. 2546

19 ม.ค. 2552

23 ก.ค. 2546

4) หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

23 ก.ค. 2546

19 ม.ค. 2552

23 ก.ค. 2546

5) หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

23 ก.ค. 2546

19 ม.ค. 2552

23 ก.ค. 2546

6) หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

23 ก.ค. 2546

19 ม.ค. 2552

23 ก.ค. 2546

7) หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

22 ธ.ค. 2549

4 ต.ค. 2550

22 ธ.ค. 2549

8) หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

27 ต.ค. 2549

19 มี.ค. 2551

27 ต.ค. 2549

9) หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

28 ส.ค. 2552

8 ธ.ค. 2552

28 ส.ค. 2552

จานวนบุคลากรและนักศึกษา (ปี 2553)
รศ.

7
6
2
15

21
21

2
2

ปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัย
28
6
2
36

ไปช่วย
ราชการ
1
1

ศึกษาต่อ
1
1

จานวนนักศึกษา (ปีการศึกษา 2553)
ประเภทนักศึกษา

จานวนนักศึกษา

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
รวม

1,551 คน
1,174 คน
2,725 คน

งบประมาณ ปี 2553
ปีการศึกษา 2552
งบ กศ.ปท.

งบ กศ.ป.

99,760 บาท ( 2% )

1,862,465 บาท( 34% )

งบ บ.กศ.
2,390,823 บาท ( 43% )

งบประมาณแผ่นดิน
1,186,900 บาท ( 21% )

งบประมาณแผ่นดิน
งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)
งบโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยใช้ทรัพยากรร่วม (กศ.ปท.)

F a c u l t y of E d u c a t i o n

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
อาจารย์พิเศษ
รวม

ผศ.

8

1.
2.
3.
4.

อาจารย์
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ประเภท

คุณลักษณะของบัณฑิต
คณะครุศาสตร์
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ภาพ : คุณลักษณะของบัณฑิต คณะครุศาสตร์

1. เป็นครูดี
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

มีสุขภาพกายสมบูรณ์และสุขภาพจิตดี
มีค่านิยมและทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมไทย
ทางานอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามครรลองธรรม
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้
มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ และเพื่อนร่วมงาน
ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และดาเนินชีวติ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
รักและศรัทธาในวิชาชีพครู

เป็นครูดี

2. มีจิตสาธารณะ
2.1 ขยัน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน
2.2 มีเจตคติที่ดีต่อมวลมนุษย์ชาติ
2.3 มีจติ สาธารณะ

3. มีทักษะวิชาชีพครู
3.1 มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ทางการสอน
3.2 มีทักษะการจัดการให้สามารถเป็นผู้นาทางวิชาการ
3.3 เข้าใจผู้เรียนและมีกระบวนการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาของตน
3.5 รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่และฉลาดใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
3.7 มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3.8 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
3.9 มีทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้
3.10 เป็นผู้นาในการปฏิรปู การเรียนรู้

มีจติ สาธารณะ

มีทกั ษะวิชาชีพครู

แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ปี 2553 - 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เป้าประสงค์

1. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ท้องถิ่น
2. สร้างคนดี คนเก่งให้สังคม
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ

1. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
ทางการศึกษาและจัดให้นักศึกษา
ได้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูโดยร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทางการศึกษาตามความต้องการ
ของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรสาหรับการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูให้มี
ความเข้มแข็ง

1. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาครูเป็นคนดี คนเก่ง และมีจิตสาธารณะ
โครงการ

งบประมาณ

- โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
สู่มาตรฐานสากล

9,500 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการอบรมการใช้ Latex ในการ
จัดพิมพ์เรียงสูตรคณิตศาสตร์

12,000 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการภูมิปัญญาอาศรม การนาเสนอ
ผลงานวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูการศึกษา
พิเศษ

15,000 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการพัฒนาจิตสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

80,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา
คณะครุศาสตร์

30,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียนและเทคนิคการเขียน
แผนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- โครงการ Play & Learn = Plearn

40,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

275,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน

501,900 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์

30,654 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการบริหารจัดการด้านการเรียน
การสอนคณะครุศาสตร์

2,301,153 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์คณะครุศาสตร์

10,000 บาท
งบ บ.กศ.

25,000 บาท
งบ กศ.ป.

50,000 บาท
งบ กศ.ป.

F a c u l t y of E d u c a t i o n

ประเด็นยุทธศาสตร์
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แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ปี 2553 - 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

2. นักศึกษาครูเป็นคนดี
คนเก่ง และมีจิต
สาธารณะ

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับนักศึกษาครู

- โครงการฝึกจัดค่ายคณิตศาสตร์
ระยะที่ 1

15,648 บาท
งบ บ.กศ.

2. พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ

- โครงการฝึกจัดค่ายคณิตศาสตร์
ระยะที่ 2

10,000 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการสุนทรภู่ราลึก

10,000 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการฝึกอบรมสมาธิสาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา
ปีการศึกษา 2553
- โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศ

80,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ตามแนววิถีพุทธ

100,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนววิถีพุทธ

60,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการปฐมวัยรักษ์ธรรม

38,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการมารยาทไทยสาหรับนักศึกษาครู

100,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2553
ร่วมใจพัฒนารับขวัญสานสัมพันธ์

15,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการปฐมวัยสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

20,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการทอดสื่อการเรียนการสอน
ทางการศึกษาปฐมวัย

30,000 บาท
งบ แผ่นดิน

- โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะสาหรับ
นักศึกษา ค.บ. 5 ปี

30,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2553

40,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการฟุตบอลวันเด็กต้านยาเสพติด

10,500 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการพลศึกษาและวิทยาศาสตร์
การกีฬาอาสาพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น

37,965 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

10,000 บาท
งบ กศ.ป.

3. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา

โครงการ

งบประมาณ

75,000 บาท
งบ แผ่นดิน

แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ปี 2553 - 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

เป้าประสงค์

1. เพิ่มองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์

1. เพิ่มองค์ความรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา

1. สนับสนุนและส่งเสริมการทา
วิจัยการศึกษาในลักษณะ
เครือข่ายที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาบุคลากรในการทาวิจัย
และงานสร้างสรรค์

โครงการ

งบประมาณ

- โครงการอบรมครูผู้สอนแบบบูรณาการ
ปรัชญา เศษฐกิจพอเพียง
- โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนองพระราชดาริ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร
- โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนา
e-Learning (eDL - square)

150,000 บาท
งบ แผ่นดิน
140,000 บาท
งบ แผ่นดิน
100,000 บาท
งบ แผ่นดิน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

พันธกิจที่ 3 : สนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
.

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการ

1. ประชาชนในท้องถิ่น
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทานุบารุง - โครงการส่งเสริมจริยธรรมวันน้อมบูชาครู
ได้รับความรู้และเข้าใจ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สาหรับ
ไทย
2. ฟืน้ ฟูพัฒนาและถ่ายทอดองค์
นักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมไทย
- โครงการจี่ข้าวเล่าสกล
- โครงการจี่ข้าวเล่าสกล

งบประมาณ
60,000 บาท
งบ กศ.ป.
70,000 บาท
งบ กศ.ป.
6,328 บาท
งบ บ.กศ.
3,136 บาท
งบ กศ.ป.

F a c u l t y of E d u c a t i o n

ประเด็นยุทธศาสตร์

12

.
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พันธกิจที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ปี 2553 - 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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พันธกิจที่ 4 : บริการวิชาการแก่สังคม
.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์

1. ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
ชุมชนและสังคม

โครงการ

งบประมาณ

- โครงการครุศาสตร์รวมใจออกค่ายภาษา
(English Camp)
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับ
เทศบาลเมืองสกลนคร ประจาปี 2553

35,800 บาท
งบ บ.กศ.
25,000 บาท
งบ กศ.ป.

พันธกิจที่ 5 : บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
.

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ

1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ประชาสัมพันธ์คณะในเชิงรุก
3. สร้างเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงการ

งบประมาณ

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ

35,000 บาท
งบ กศ.ป.

- โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการศึกษา
ดูงานการศึกษาภายในประเทศเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแถบ
ประเทศตะวันออกเฉียงใต้
- โครงการอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาสาหรับนักศึกษาปฐมวัย

230,000 บาท
งบ กศ.ป.

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ความรู้และการบริหารความเสี่ยง
การศึกษาคณะครุศาสตร์

13,440 บาท
งบ บ.กศ.
64,000 บาท
งบ แผ่นดิน

5. การพัฒนาบุคลากรให้มีคณ
ุ ภาพ - โครงการพัฒนาห้องสมุด

100,000 บาท
งบ งบแผ่นดิน

6. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

2,301,153 บาท
งบ บ.กศ.

- โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน
- โครงการหลักสูตรสู่ห้องเรียน
- โครงการจี่ข้าวเล่าสกล

7,888 บาท
งบ บ.กศ.
6,328 บาท
งบ บ.กศ.

การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552
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คณะครุศาสตร์
ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้กาหนดนโยบายให้มีการพัฒนาระบบและ
กลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและสาขาวิชาต่างๆ ภายใต้ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดให้การประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการรักษามาตรฐานวิชาชีพ
สาหรับผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2552 (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553) เป็นดังนี้

สรุปผลการประเมินตนเอง
จานวน
ตัวบ่งชี้

จานวน
ตัวบ่งชี้
ที่พัฒนาเพิ่ม

รวม
ตัวบ่งชี้

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ

2

-

2. การเรียนการสอน

12

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

องค์ประกอบ

ผลการประเมิน
คะแนน

แปลความ

2

3.00

ระดับดีมาก

-

12

2.67

ระดับดีมาก

2

*3

5

3.00

ระดับดีมาก

4. การวิจัย

4

-

4

2.50

ระดับดี

5. การบริการวิชาการแก่สังคม

5

*1

6

2.50

ระดับดี

6. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

1

-

1

3.00

ระดับดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ

9

-

9

3.00

ระดับดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ

2

-

2

3.00

ระดับดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

3

-

3

3.00

ระดับดีมาก

10. นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3 D)

2

-

2

3.00

ระดับดีมาก

42

*4

46

2.80

ระดับดีมาก

รวม
หมายเหตุ

* ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาเพิ่ม

คณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

(1 กันยายน 2553)

F a c u l t y of E d u c a t i o n

23

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552
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จุดที่ควรพัฒนา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ควรดาเนินการตามตัวบ่งชี้และให้บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ส่งเสริมอาจารย์ ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ยังไม่ได้ตาแหน่งทางวิชาการ ให้ได้รับตาแหน่งวิชาการทีส่ ูงขึ้น
ควรพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันกิจกรรม ด้านต่าง ๆ ในระดับชาติ
ควรส่งเสริมให้อาจารย์คณะครุศาสตร์ทาวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์
สร้างเครือข่ายกับภายนอกเพื่อพัฒนาแหล่งบริการทางวิชาการระดับชาติ
ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาเพิ่มขึ้น

จุดเด่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

มีการจัดทาแผนและดาเนินงานตามแผนและประเมินผลการดาเนินงานทุกภารกิจ
มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ. และคุรุสภา
มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตาแหน่งทางวิชาการจานวนมาก
มีการดาเนินการกากับ ติดตามการปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีงานทาอยู่ในเกณฑ์สูงและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและเป็นทีพ่ ึงพอใจ
ของผู้ประกอบการอยู่ในระดับมาก
มีกิจกรรมและการดาเนินงานจิตสาธารณะและมีการนาผลการประเมินมาใช้
มีการดาเนินงานและนาผลการประเมินมาพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
มีระบบกลไกบริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งมีอาจารย์ประจาที่มีส่วนในการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น
มีการดาเนินโครงการตามแนวพระราชดาริและมีการบูรณาการงานเข้ากับภารกิจการเรียนการสอน
มีการจัดโครงการเพื่อทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีส่วนในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อถ่ายทอดแนวคิด
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงาน การเรียนการสอน และการวิจัย

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์

(5 กรกฏาคม 2553)

กิจกรรมในรอบปี
คณะครุศาสตร์

กิจกรรม ประชุมคณาจารย์และบุคลากร (7 มิถุนายน 2553)

กิจกรรม อบรมมารยาทไทย (6 กันยายน 2553)

กิจกรรม อบรมกลุ่มสนุก (26-30 เมษายน 2553)

F a c u l t y of E d u c a t i o n

(19 สิงหาคม 2553)

16

กิจกรรม ทาบุญประจาปี คณะครุศาสตร์

23

กิจกรรม วันน้อมบูชาครู (19 สิงหาคม 2553)

กิจกรรมในรอบปี
คณะครุศาสตร์

17

กิจกรรม งานเกษียณอายุราชการ (21 กันยายน 2553)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรม พลศึกษาอาสาพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น (9-11 กันยายน 2553)

กิจกรรม รับน้องใหม่คณะครุศาสตร์

กิจกรรม สัมนาครูพี่เลี้ยง

(1 มิถุนายน 2553)

(11 กันยายน 2553)

กิจกรรม อบรมโปรแกรม THAILATEX

(10 กันยายน 2553)

กิจกรรมในรอบปี
คณะครุศาสตร์

(4 มิถุนายน 2553)

กิจกรรม อบรมการวิจัยในชั้นเรียนและเทคนิคการเขียนแผนการสอน (10 – 11 สิงหาคม 2553)

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการจากหลักสูตรสู่ห้องเรียน

(12-13 สิงหาคม 2553)

กิจกรรม จิตอาสาโรงพยาบาลสกลนคร (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2553)

F a c u l t y of E d u c a t i o n

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2553

18

23

กิจกรรม ศึกษาดูงาน มรภ.เพชรบูรณ์ (23 – 25 สิงหาคม 2553)

